
 

Praktijk ConnectUs is een systemisch georiënteerde multidisciplinaire groepspraktijk die gevestigd is in het 
centrum van Tongeren. De praktijk biedt zowel kwaliteitsvolle diagnostiek als begeleiding en psychotherapie aan 
voor kinderen en jongeren en hun context.   

Praktijk ConnectUs werd opgestart met de missie om kinderen en jongeren met een psychische kwetsbaarheid 
deskundige hulp aan te bieden op het moment dat zij dit het hardst nodig hebben. Dit kan zowel binnen de 
praktijk als via een ondersteuningstraject in samenwerking met onze netwerkpartners.  

De expertise van onze praktijk ligt in het holistisch en systemisch begeleiden van heel de context. Naast de zorg 
voor het kind en de jongere staat het ondersteunen van de context centraal met daarbij aandacht voor diverse 
gezinssystemen en onderliggende gezinsdynamieken.  

Binnen deze holistische begeleiding bieden we zowel preventie, zelfzorg en eerstelijnshulp aan bij milde tot 
matige psychische klachten. Daarnaast bieden we ook gespecialiseerde tweedelijnszorg aan voor kinderen en 
jongeren met ernstige klachten en risicovol copinggedrag (eetstoornissen, automutilatie en suïcidaliteit).  

Om ons team te versterken en tegemoet te komen aan het groeiend aantal hulpvragen, zijn we op zoek naar 
enthousiaste KINDERPSYCHIATER (M/V): 

Profiel: 

- Je bent arts-specialist in de kinder- en jeugdpsychiatrie 
- Je hebt een psychotherapeutische postgraduaat opleiding (afgerond of aangevat) of bent bereid dit te 

doen 
- Je hebt kennis van de wetgeving geestelijke gezondheid en de structuur van de geestelijke 

gezondheidszorg in Vlaanderen 
- Je versterkt ons team met klinische consultaties die zowel diagnostische als (kortdurende) 

behandeltrajecten kunnen inhouden 
- Je staat in voor de kinderpsychiatrische begeleiding van kinderen en jongeren die bedreigd zijn in hun 

ontwikkeling  
- Je faciliteert de betrokkenheid van andere collega’s en netwerkpartners bij het diagnostisch, 

therapeutisch en/of begeleidingsproces. Je staat de collega’s bij met advies over de medische 
componenten in een dossier 

- Je formuleert handelingsgerichte adviezen bij de jongeren die in onze praktijk een traject lopen 
- Je staat open voor overleg en kan vlot samenwerken binnen een multidisciplinair team 

Wat wij aanbieden: 

- Je werkt binnen een enthousiast en multidisciplinair team op zelfstandige basis 
- Je kan onmiddellijk starten 
- Gezellige praktijk met ruime consultatieruimtes die aangepast kunnen worden naar eigen noden 

(weegschaal, lengtemeter, spiegels, lavabo, medische frigo, medische container, …); verder ook diverse 
vergaderruimtes 

- Wachtruimte met toilet, gezellige keuken en aangename stadstuin; verder ook een badkamer voor 
sportieve collega’s die zich willen opfrissen 

- Visitekaartjes en bekendmaking via onze website 
- Werkuren zijn vrij te plannen in overleg met collega’s; ontvangen van cliënten is mogelijk overdag, ‘s 

avonds als ook in weekend 
- Digitaal agendabeheer 
- Ruimte om groepssessies te organiseren 



- Ruimte om eigen interesses en ideeën binnen te brengen 
- Ruimte voor overleg, intervisie en werkbegeleiding 
- Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en eigen professionalisering 
- Dichtbij talrijke  scholen zodat consultaties overdag mogelijk zijn 
- Gemakkelijk bereikbaar via bus of trein 
- Parking voor de deur 
- Op wandelafstand van het centrum van Tongeren 

 

Interesse? 

- Heb je nog vragen of wil je meer weten over de inhoud van deze functie? Neem dan zeker contact op via 
ellen.wos@praktijkconnectus.be of 0473/44.5.58 

- Is deze vacature iets voor jou? Stuur dan zeker jouw CV  naar ellen.wos@praktijkconnectus.be 

 

 


